Aanvullende bepalingen die van toepassing zijn op iedere
levering van fumonic rookmelders door ista Nederland B.V.
De fumonic rookmelders hebben tot doel om mensen te alarmeren via een akoestisch signaal bij brand en/of
rookontwikkeling. Door gebruik van rookmelders wordt geen brand voorkomen en wordt evenmin een beginnende
brand geblust of bij de brandweer gemeld. Het ligt niet in het verantwoordelijkheidsbereik van ista om brand te
voorkomen, voor een brandveilige omgeving te zorgen, om brand onverwijld bij de brandweer te melden en zo
nodig over te gaan tot blussen van brand.
Op alle overeenkomsten en offertes zijn de Algemene Voorwaarden ista Nederland B.V. - bestaande uit de
Algemene Bepalingen en Product Specifieke Bepalingen - van toepassing voor zover ista diensten verleent of
producten levert. Deze algemene voorwaarden kunt u op de website van ista inzien en downloaden:
www.ista.com/nl/organisatie/algemene-voorwaarden/.
In aanvulling op deze algemene voorwaarden geldt dat de aansprakelijkheid van ista, met betrekking tot geleverde
fumonic rookmelders, is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende niet (goed) functionerende rookmelder(s).
Als ista om welke reden dan ook geen beroep toekomt op deze bepaling, dan is de verplichting tot
schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder een door of ten behoeve van ista
gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Gevolg- en opzichtschade, waaronder kosten van de- en
hermontage en esthetische beschadigingen aan schilderwerk of behang, komt nimmer voor vergoeding in
aanmerking.
Het valt niet onder de verantwoordelijkheid van ista - om in een specifieke situatie en onder specifieke
omstandigheden van gebruik van een fumonic rookmelder - het voor de veiligheid en goede werking benodigde
aantal fumonic rookmelders te bepalen, ervoor te zorgen dat geen factoren in de omgeving van de geïnstalleerde
rookmelders de goede werking van de rookmelder negatief beïnvloeden, het onderhoud uit te voeren en een
rookmelder binnen de levensduur van 10 jaar tijdig te vervangen. ista stelt productinformatie,
montagevoorschriften, en bewonersinformatie voor de fumonic ter beschikking die naast de wettelijke
bouwvoorschriften nauwgezet moeten worden opgevolgd en te allen tijde, ook na bouwkundige wijzigingen,
moeten zijn gewaarborgd. Indien de voorschriften en handleidingen niet worden gevolgd, is ista niet aansprakelijk
voor de betreffende fumonic rookmelder en vervallen alle aanspraken op grond van garantie, non-conformiteit of
eventuele (schade)vergoeding.
fumonic rookmelders zijn na montage en installatie conform de voorschriften en handleiding verzegeld. Zonder
voorafgaande instemming van ista, mogen de rookmelders niet worden gedemonteerd of verplaatst. Indien de
verzegeling is verbroken, staat ista niet in voor de functionaliteit van de rookmelders en komen alle aanspraken op
grond van garantie, non-conformiteit of eventuele (schade)vergoeding te vervallen.
ista zal maandelijks op afstand via radiocommunicatie onder meer de alarmfunctie en batterijcapaciteit van de
fumonic rookmelder controleren en de Afnemer informeren bij een storing. Deze controle betreft een
momentopname en biedt geen garantie dat de rookmelder op een later moment dan de uitgevoerde controle
daadwerkelijk functioneert. Het waarborgen van de radioverbinding tussen de rookmelders en ista ten behoeve van
deze controle valt niet onder de verantwoordelijkheid van ista. Storing of uitval van een rookmelder dient direct bij
ista gemeld te worden. Externe omgevingsomstandigheden die van invloed zijn op de werking en de verbinding
van de rookmelders, zoals (doch uitdrukkelijk niet daartoe beperkt) verbouwingswerkzaamheden, roken en overige
hindernissen, komen niet voor rekening dan wel verantwoordelijkheid van ista.
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